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داهجلا و ديحوتلا (1)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

يفثالث..)؟ إلبسلا

لا:688 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

12 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. لضاف األ انخويش مكيلع الم سلا

هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح يف واإلراز بوثلا نيب قرفلا ام
ا نوكي فيك ).و ةمامعلا و واإلراز بوثلا يفثالث :(اإلبسلا ملس و

. اريخ هللا مكازج ؟ ةمامعلا يف إلبسلا

: لئاسلا
abuHafs

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم وسلا مكيلعو

يف وادود وبأو فنصملا يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هجرخأ ثيدحلا
نع مهريغو (3576) ةجام نباو (208/8) يئاسنلا (4094)و ننسلا
قلا:(اإل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هيبأ نع رمع نبا سملا
هللا رظني يخالءمل ائيش رج نم ةمامعلا و صيمقلا و يفاإلراز بسلا

. ملعلا لهأ نم ةفئاط ثيدحلا ححص دقو ( ةمايقلا موي هيلإ

ا فصنلا ىلع اتباث نوكيف طقف ندبلا لفسأ هب رتسي ام وه واإلراز
( نميلا يف روهشم وهو ) نود امف ةَّرُسلا َنِم ندبلا نم لفَس أل
عأاله ةدحاو ةرم ندبلا لماك رتسي ام وهو صيمقلا وهف بوثلا امأ

ةمامعلا يف )واإلبسلا مويلا شادشدلا ب ىمسي يذلا (ك هلفسأو
يئاسنلا ننس ىلع هتيشاح يف هللا همحر يدنسلا ركذ امك نوكي

فصن ىلإ اهتياغو ال وطو اددع ةداعلا ىلع ةدايز تابذعلا لا سرإب "
"أ.هـ. ملعأ ىلا وهللاعت اوركذ اذك ةعدب هيلع ةدايزلا و رهظلا

إالنأ رظن ةمامعلا رج ريوصت يفو هللا:" همحر رجح نبا قولا



داهجلا و ديحوتلا (2)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

داز امهمف تابذعلا ءاخرإ نم برعلا ةداع هب ترج ام دارملا نوكي
ثيدح نم يئاسنلا جرخأ دقو نماإلبسلا ناك كلذ يف ةداعلا ىلع
لوسر ىلإ ةعاسلا رظنأ ينأك قلا هيبأ نع ةيمأ نب ورمع نب رفعج
اهفرط ىخرأ دق ةمامع هيلعو ربنملا ىلع ملس و هيلع هللا ىلص هللا

. ملعا "أ.هـ.وهللا هيفتك نيب

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (3)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

عماألمم لماعتت يتلا تايعمجلل ميتيلا ةلا فك عفد
عم رفسلا ،و تاقلا لكآ فلخ الة صلا مكحو ، ةدحتملا

مر؟ حملا

لا:663 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

13 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

نيلا ؤس يدل اريخ هللا مكازج .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
: اهنع ةباج اإل وجرأ

ماتي نماأل ددع ةلا فكل لوحتي يبتار نم يرهش عاطقتسإ يدل -1
ىدحإ يف تأرق نكلو يدلب يف ةيريخلا تايعمجلا ىدحإ ربع
ةدحتملا األمم تاسسؤم ضعب عم نواعت اهل نأ ةيعمجلا تاروشنم

مهل بهذت يتلا لا األوم مكح امف ، نواعتلا اذه ةعيبط ملعأ وال
؟ ةيتوغاطلا تاسسؤملا كلتل ءيش اهنم برستي نأ ةيشخ كلذو

رفسلا حةلا يف زوجي لهو ، تاقلا لكآ فلخ الة صلا زوجي له -2
خوااليت يتدج اهب يتلا و ديرأ يتلا دلبلا ىلإ مرحملا ينلصوي نأ

أل يتأي ةدوعلا ديرأ امنيحو يعم ىقبي وال مهدنع ىقبأو دوعي مث
؟ يذخ

: لئاسلا
ةدحوم

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

لااأللو: ؤسلا باوج -

لضفأ نم اذهف ماتي لأل كتلا فكو كتقدص ىلع اريخ هللا كازج
هيف عضي يذلا عضوملا ملسملا ىرحتي نأ لص ،إالنأاأل ربلا لا معأ
تحت ربلا لا معأ هيف براحت يذلا نامزلا اذه يف ةصاخ هتقدص



داهجلا و ديحوتلا (4)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

كلذلو باهر هللاباإل ءادعأ هيمسي يذلا داهجلا عبانم فيفجت ججح
اهل،فال نيقحتسملا اهلهأ ىلإ لصت يتلا تاقدصلا هيف تّلقو تردن
عم نواعتت تاهجل هتقدص يطعي نأ دحوملا ملسملل يغبني
امبر لب لا األوم كلتب بهذت نيأ ىردي ال ةنومأم ريغ تاسسؤم

تاسسؤملا ةرصن يفو نيدهاجملا برح يف قفنتو بهذت
برح ىلع كلذب انعأ دق نوكنف نيملسملل ةبراحملا ةيتوغاطلا

األ تاسسؤم نإ ،مث يردن ال ثيح نم انطيرفتو انلهاستب انناوخإ
رداصم اهل نإف ةيناسنإ اهفادهأ دجالنأ انملس ول ىتح ةدحتملا مم

لص ،واأل نيملسملا تاقدص نع ىنغ يف يهو اهيفكت ةلئاه لخد
و دوهيلا ىلإ ةزاحنم تاسسؤم اهنأ اهتاسسؤمو ةدحتملا يفاألمم

فادهأو برآم قيقحتل ال صأ تعضو دقو نيملسملا دضو ىراصنلا
َّنِإ ): مهيف ىلا هللاعت قلا نيذلا ةلمج نم الء ؤهو ىربكلا لودلا

تايعمجلا )ف ِهَّللا ِليِبَس ْنَع اوُّدُصَيِل ْمُهَلا َوْمَأ َنوُقِفْنُي اوُرَفَك َنيِذَّلا
ال ةثيبخلا ةمظنملا هذه تاسسؤم عم نواعتلا ب حرصت يتلا ةيريخلا
اذها هقفت ىتح ، نيقدصتملا و نيملسملا ةقث لحم نوكت نأ يغبني

نيملسملل اهتوادعب رصبتتو تامظنملا هذه عقاو فرعتو ألرم
ىلع نمتؤي ال هيلو نم هودع زيمي ال نمو ، مهئادع أل اهزايحناو
نع كسفنب يثحبت نأ كيلع بجاولا ،ف نيملسملا لا ومأ فيرصت
ةباين اهلصوت اهتديقعو اهنيدب نيقثت ةهجل اهيطعت نأ وأ اهيقحتسم

. مهرسأو نودهاجملا مه اهب سانلا ىلوأو ، اهيقحتسم ىلإ كنع

: يناثلا لا ؤسلا باوج امأ -

إال ةحيحص هلكآ فلخ الة صلا إالنأ امرحم ناك نإو تاقلا لكأ -
ام لقعي ال ثيحب نوكيو الة صلا حلا تاقلا ريثأت تحت نوكي نأ

تحص اذإو صالهت ةحص نم هل اعنام سيل تاقلل نأأهلك ،ذإ لوقي
. هفلخ نمل تحص هسفنل صالهت

خواالت كتدج دنع نيميقتس تنك اذإف ، رفسلا نع كلا ؤسو -
امبو ةرفاسملا مكح كنع عطقنيو ميقملا مكح نيذخأت اهدنع تنأف
نأ كمرحم ىلعو كيلع جرح فال ةنومأم ةهج دنع نيثكمتس كنأ

. ملعا الاقح.وهللا كذخ أل دوعي مث عجريو مهيلإ كلصوي

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (5)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (6)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

اهجوز ىلع ةطرشلا لدت نأ ةجوزلل زوجي له
؟ هوعجريل رافكلا يفبالد ازيف ريغب ميقملا

لا:755 ؤسلا ةرسمقر األ هقف : مسقلا

14 : رشنلا خيرات
2009/11/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

اصوصخ مكبح ىلع هللا دهشا ةبح األ انخياشم مكيلع الم سلا
: دعبو ينيطسلفلا ديلولا وبأ انخيشو يسدقملا دمحم وبأ انخيش

ةيلص األ رفكلا نمبالد دلب ىلإ رفاس اهجوز نأ لوقت لا ست ةجوز
دوعيس هنا اهدعو كانه يقبو ةريشأتلا ةدم تهتناف ةريشأتب بهذ

ةنس دعب دوعيس هنا ىلع دهع اهاطعأف ةلهملا تضقنا رهشأ ةتس دعب
بلال هوملسو ةطرشلا هتكسم إالاذإ ادبأ دوعي نل هنا ةدكأتم يه نكل
ألدح اإلنذ يطعت نأ زوجي لهف رثكأ لمحتست دعت مل تخ هدواأل
دوعي يك اهجوز ىلع غلبي نأ دلبلا سفن يف شيعي اهبراقأ نم

مكءاعد هللا باجأ انوبيجأ اهل..

وبأ : لئاسلا
ةداتق

* * *

: باوجلا

هللا كبحأ هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب
هيف انتببحأ يذلا

دعب ضقني مل ةنس دعب عوجرلا ب هدعو نأ لا ؤسلا نم مهفي وأال:
مدعو هب اهدعو ام راظتناب لا؛ ؤسلا ب ةروكذملا تخ األ حصننف

. بيغلا ب مجر كلذف ادبأ عجري نل هنأب مزجلا

نأو اصوصخ رفكلا لود ةطرشل اهجوز نع غيلبتلا لحي :ال ايناث
عوضوم ىدعتت ةلأسملا لعلف يه نظت امم رثكأ هب رضي امبر كلذ
نيناوقو لودلا ددشت لظ يف اصوصخ هيلإ علطتت يذلا ميلستلا
نوجسلا يف هب جز خأ نم مكف ؛ باهر باإل هنومسي ام ةحفاكم



داهجلا و ديحوتلا (7)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

ريغ ةروصب بلاالد لخد هنأ ىوعد درجمل نيناوقلا هذه ةجحب
ةجوزلا هذه هللا قتتلا ،ف ةيمسر ريغ ةروصب ميقي وأ ةيمسر
هركذيو هظعيو بهللا اهجوز رّكذي نأ اهبيرق نم بلطتلو ربصتلو

، ايندلا أللج اهنع بايغلا ليوطت هل لحي ال هنأو ، هيلع هتجوز قحب
اهبيرقل نذأت نأ ةحلم اهجوز عوجرل اهتجاح تناك نإ جرح وال

ب فيوختلا ب عدتري مل نإ عجري يك هنع غيلبتلا ب هفيوختو هديدهتب
هيلع كتشي وال كلذ لعفي ال نكل ، هيلع هتجوز قحب ريكذتلا هللاو

: لوقي ىلا يبسال،فهللاعت ملسملا ىلع رافكلل لعجي عفالوال
اآلةي: يناعم نمو ( اًليِبَس َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَع َنيِرِفاَكْلِل ُهَّللا َلَعْجَي ْنَلَو )
يبسال نيملسملا ىلع وأ هيلع رافكلل لعجي نأ ملسملل لحي ال هنأ
نع اديعب رفكلا رايد يف ةليوطلا ةماق نأاإل كش ..وال اناطلسو
واألله سفنلا ىلع رجت يويندلا بسكتلا درجمل واألوالد ةجوزلا

لوخدو نيدلا عايض نم سانلا نم ريثك بوهلا قاذ ام دسافملا نم
مهق خأال باهذو األوالد تتشتو ملسملا تيبلا ىلع نتفلا

مهئانبأب هللاآلءاب قتيلف يبرملا و بيقرلا باهذب مهفارحناو
،فهللا ليلق ايندلا نم ضرع أللج مهنيدب اوطرفي وال مهتاجوزو

اَهُدوُقَو اًراَن ْمُكيِلْهَأَو ْمُكَسُفْنَأ اوُق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ :(اَي لوقي ىلا عت
ْمُهَرَمَأ اَم َهَّللا َنوُصْعَي اَل ٌدادِش ٌظاَلِغ ٌةَكِئاَلَم اَهْيَلَع ُةَراَجِحْلا َو ُساَّنلا

مكلك ): لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا )و َنوُرَمْؤُي اَم َنوُلَعْفَيَو
رمأ رسيي نأ ىلا هللاعت لأسن (.. هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار

. امهيبلق نيب فلؤيو اهيلإ اهجوز دريو اهبرك كفيو تخ األ هذه

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (8)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

اإل يرفعجلا بهذملل بستنت ةأرما نم جاوزلا مكح
؟ يرشع ىنث

لا:550 ؤسلا ةرسمقر األ هقف : مسقلا

14 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحو مكيلع الم سلا

نم هبسحنو ةعامجلا و ةنسلا لهأ نم وهو ةوخ اإل دحا لأسي
و داهجلا نوبحيو ءاربلا ولاالءو ةديقع نولمحي نيذلا نيدحوملا
ةاتف نم جاوزلا ةيعرش نع اذهاألخ لأسي , مهنولا ويو نيدهاجملا
بس نع ائيش فرعت ال اهنأ لوقيو يرفعجلا بهذملا نم ةيعيش
والعالةق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ضرع يف نعطلا وأ ةباحصلا

تارفكملا و تايكرشلا نم كلذ ىلإ امو روبقلا لوح فاوطلا ب اهل
ام ىلع تشاعو تدلو اهنأ ةلأسملا لك نإ لب ةضفارلا اهب موقي يتلا

مكءارآ انأرق دقو ؟؟؟ اهنم جاوزلا زوجي لهف اهئابآ اهيلع تدجو
باوجلا ديرن كلنان تابسانم ةدع يف ةعيشلا صوصخب ةلصفملا

. اريخ هللا مكازجو ديدحتلا ب ةلأسملا هذه ىلع مكنم

يقارعلا باطخ وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا.. كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ال يهو طقف اهتأشنو اهتبسن رابتعاب ةيعيش ةأرملا كلت تناك اذإ
لثمف اهنم أربتت لب ةرفكملا ةعيشلا دئاقع نم ءيشب نيدت وال دقتعت
بستنت ةيوهلا وأ رهاظلا يف تناك نإو اهرفكب مكحي ال ةأرملا هذه

و تايمسملا درجم ىلع نوكي ال رفكلا ب مكحلا ؛ألن ةضفارلا بهذمل
امنإو ؛ اهقئاقح نم تايمسملا هذه تدرجت نإ اصوصخ ةبسنلا

ح نم كل رهظ دق هنأ ماد امف يناعملا و قئاقحلا ىلع مكحلا نوكي
؟ نذإ اهرفكن عفالم ةضفارلا رفك نم أربتت اهنأ اهلا



داهجلا و ديحوتلا (9)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

ةضفارلا ألن نيبتو ققحت ىلإ ةجاحب األرم اذه لثم ناك نإو
كبحاصل زاج الاهم سإب انمكح اذإو ، فورعم وه امك ةيقتلا ب نوذخأي

. اهنم جاوزلا

حهلا نم تركذ امك هنأ ماد ام كبحاصل ةحيصنلا باب نم نكلو
هذه نمب ىلو فاأل ءاربلا ولاالءو يناعم مهفيو ديحوتلا ةديقع ىلع
يهف ديحوتلل مهفو ةديقعو نيد ةبحاص اتخأ جاوزلل راتخي نأ حهلا
ىلص يبنلا ،و هتيب ىلع نة مأتسملا وأالهدو هللامأ ءاش نإ نوكتس
تبرت نيدلا تاذب رفظاف " هلوقب كلذ ىلإ اندشرأ ملسو هيلع هللا

دق نمب رماقيو هجاوز يف رماغي نأ كبحاصل يغبني "وال كادي
لوقأ واإلكشاالت، مدنلا هيلع رجي ام دعب اميف حاهلا نم هل رهظي
ةديقعو نيد ىلع اهنأ ةأرملا كلت نم رهظي مل حلا يف اذه

سإالاهم،فاإل نسحو قحلا نيدلل تهجوت نإ ؛امأ ةخسار ةحيحص
. قفوملا ..وهللا هلبق ام بجي سالم

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (10)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

نم اولكأي نأ نيدهاجملا نم نيدراطملل زوجي له
؟ اهباحصأ نذإ ريغب نيتاسبلا

لا:740 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ضر األ عاقب لك يف نيدهاجملا نأ انناوخإ نوملعت امك دعب امأ
مهل رفم وال ىوأم ال نوكي انايحأ و هراصنأو توغاطلا نم نوداعي

نورطضي نيدهاجملا ضعبف ناكم لك يف هئايلوأو توغاطلا نم
اهنولخديو _ تارايبلا _ نيتاسبلا و تاباغلا يف بورهلا ىلإ انايحأ

اهلهأ نذإ ريغب نمزلا نم ةرتف اهيف نوشيعيو اهبحاص نذإ ريغ نم
أجلي تقولا لوط عمو ةبركلا ليزيو مهلا هللا جرفي نأ ىلإ
نأ نودب ةنكم األ هذه يف ةجاحلا ءاضقو األلك ىلإ نودهاجملا
كلذ مهل زوجي لهف مهنع غلبي نأ ةيشخ ناتسبلا بحاص فرعي

هللا.... ةمحرو مكيلع الم وسلا ؟؟؟ لمعلا

دهاجم : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا... كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ىلع نيع ضرف اهيف داهجلا حبصي ودعلا اهلتحي يتلا ضر نإاأل
هيلع بجي الح سلا لمح ىلع رداقلا ف هتردق بسحب لك رداق لك
لك اذكهو لا بملا داهجلا هيلع بجي لا ملا بحاصو الح سلا لمح

مهنيتاسب تناك نإ تارايبلا و نيتاسبلا باحصأف . هتردق بسحب
ةناعإ مهيلع بجاولا ف ودعلا برح ىلع مهنيعتو نيدهاجملا ديفت

هب نوموقي ال مهنإف كلذب نوموقي امدنع مهو كلذب نيدهاجملا
لقأ ىلع مهقح يف بجاولا وه اذه امنإو مهنم ال ضف وأ اعوطت

. نيدهاجملا عم اودهاجيو الح سلا اولمحي مل نإ ريدقت



داهجلا و ديحوتلا (11)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

جورخلا دارأ امدنع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةريسلا يفو
.. رصتخم قيرط ىلع هولدي نأ بلطو دحأ ةوزغ ىلإ

األ ضعب هب جرخف ؟. بثك نم موقلا ىلع انب جرخي نم قولا:
ناكو - نيقفانملا نم يظيق نب عبرمل طئاح يف كلس ىتح ، راصن
كل لحأ :ال لوقيو ، نيملسملا هوجو يف بارتلا وثحي ماقف - ىمعأ
لمكأ الملب سلا هيلع يبنلا هل عمتسي ،ملف يطئاح يف لخدت نأ
ىلع ةناع واإل نيع ضرف لا حلا هذه يف حبصأ داهجلا ،ألن هريسم

ةحلصملا و ةنيدملا يف شيعي نم لك ىلع بجاو ودعلا عفد
يبنلا مدختسا اذل حلا، صملا رئاس ىلع ةمدقم يهو نيد ةحلصم

نأ مغر شيجلا رورمل لجرلا اذه ناتسب ملسو هيلع هللا ىلص
نايح األ ضعب يف نودهاجملا رطضا نإف هيلعو . نذأي مل هبحاص
يف مهيلع جرح فال اهباحصأ نذإ نود نيتاسبلا يف ءابتخ اال ىلإ
ررضلا بلجل اببس اونوكي أال ىلع اوصرحيل نكلو هللا ءاش نإ كلذ
رضلا ب كلذ دوعي ئلال اهيف ام اوفلتي ال نأو نيتاسبلا هذه باحص أل

ملو ناتسبلا اذه نم لأللك اورطضا نإو . نيدهاجملا ةعمس ىلع
نع هللالك اعفد هللا ءاش نإ هنم األلك مهل زوجيف رخآ اماعط اودجي
ألن ةجاحلا ردق ىلع اورصتقي لب يفاأللك وعسوتي ،وال مهسفنأ

بحاصل اولصوي وأ اوكرتي نأ اوعاطتسا ولو اهردقب ردقت ةرورضلا
رسيت دنع لبقتسملا يف اودوعي وأ ىلو األ وهف هولكأ ام نمث ناتسبلا
.. ملعأ .وهللا هولكأ ام لباقم هل اوعفدي وأ هنم اوللحتيو مهرومأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (12)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

الت ماعتلا يف ةحبارملا ب ىمسي ام ةلماعم نع لا ؤس
؟ ةيفرصملا

لا:668 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللا ةمحرو مكيلع الم سلا كاعرو هللا كظفح لضافلا انخيش
... هتاكربو

كاأل اهتروصو ةحبارملا عيب اهيمسي ةلماعم ارخؤم فرصملا ىرجأ
يت:

نوبزلا يف رفوتتو ةبولطملا تادنتسملا اءتوأ اإلارج ريفوت دعب
مهعم قفتت . ةيداع ةيرادإ طورشو تاءارجإ ىهو ةبولطملا طورشلا
ةميقو مهدنع اهنمث كل اوددحيو اهديرت يتلا ةرايسلا عون ىلع

ىلإ مهنم بودنم كعم بهذي مث دقعلا ىلع عقوتو يرهشلا طسقلا
لماعتلل ةنيعم ضراعم اوددح مهنأ ملعلا (عم تارايسلا ضرعم

يذلا ضرعملا رعسب ةرايسلا ءارشل ضرعملا ىلإ كعم اوبهذي ( اهعم
هذه لهف هنم. ةرايسلا كل اورتشيو فرصملا رعس نم وهألق
رصملا عم تلماعت انأ يشءنإ ىلع سيلو اعرش ةحيحص ةقيرطلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم وسلا مكيف هللا كراب فاهب.

هللا دبع دمحا : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا... كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

لآلرمب ةحبارملا ةيلمع ةيعرش لوح لا ؤس ىلع ةباج اإل تقبس
دقو .. اهيلإ عجراف اهيف ءاملعلا الف تخاو اهطباوض انيبو ، ءارشلا
نيب قرفت يتلا و ةلماعملا هذه يف ةيلصفملا نماألروم نأ اهيف انيب

- ةرايسلا - ةعلسلا ءارشب فرصملا مايق وه مارحلا اللو حلا
دعب موقي مث هنامض يف لخدتو هل اكلم حبصت ثيحب وأال ةددحملا



داهجلا و ديحوتلا (13)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

امال عاب دق نوكي فرصملا نإف كلذ الف خبو ، نوبزلل اهعيبب كلذ
. اعرش مرحم كلذو كلمي

يتلا ةروصلا ب ةلماعملا يرجي هنع تثدحت يذلا فرصملا ناك نإف
ضرعملا نم ةرايسلا ءارش كعم دقعلا عيقوت قبسي وال تنأ اهتركذ

نإف ، عيبلا دقع ىلع كعيقوتل تايلا كلذ نوكي امنإو ام ةقيرطب
ةمرحم ةلماعملا نوكتو كلمي امال كعاب دق نوكي اهدنع فرصملا

.وهللاأملع. اهيف لوخدلا كل زوجي وال

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (14)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

؟ راغصلا اهلا فطأ مامأ ةأرملا سابل دودح ام

لا:657 ؤسلا ةرسمقر األ هقف : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

مامأ ةأرملا سابل دودح يه ..ام هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
. نينس 7 رمع ىدعت نم مهيف دجوي ال نأاألفطلا ثيح اهلا فطأ

ةفزاع : لئاسلا
صاصرلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

: مهنسو مهلقع الف تخاب فلتخت راغصلا اهئانبأ مامأ األم ةروع

ًائيش رهظُت األمأال ىلع يغبني هنإف ، نولقعيو نوزيمي اوناك نإف -
نم اذهو ، اهتيؤر نيغلا بلا مراحملل زوجي ام ىوس مهمامأ اهندب نم

مهل. بيردتلا و ةيبرتلا باب

حلاا نم رهاظلا وه امك تاروعلا ىنعم نولقعي ال اوناك نإ امأو -
ةدايز روهظ يف األم ىلع ءيش ال هنإف ، مهنع لوؤسملا ألفطلا
وهو ): يبطرقلا ،قلا مهيلع فيلكت ال ،ألهن مهمامأ كلذ ىلع
لفطلا داتعيل ، طوحأ وهو ، زوجي :ال ءاملعلا ضعب )..قولا حيحصلا

نس اوبراق نم وأ اهئانبأ نم نيغلا بلا امأو . تاروعلا ةيؤر مدع ىلع
فال اهمراحم رئاس ىلع اهتروع يه مهيلع اهتروعف مهنم غولبلا
و نيديلا ك اهفارطأ يهو غابلا ةنهملا ءانثأ اهنم رهظي إالام فشكت

هجاتحتو ىولبلا هب معت امو سأرلا و ةبقرلا و نيقاسلا و نيلجرلا
..وهللاأملع. هوحنو عاضرلل

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (15)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

؟ ءاتشلا يف تاولصلا نيب عمجلا مكح

لا:629 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

هلضفب قحلا ىلع مكتبثو مكبولق ىلع طبرو ، ملعلا نم هللا مكداز
لغاشلا سانلا لغشو ، ءاتشلا لصف باوبأ ىلع اآلن نحن . همركو
دجسملا اذه مامإ نأو ) تاولصلا نيب عمجلا وه األماي هذه يف

نأ ظح )،نوال هدنع اولصي فال عمجي ال اذهو هيلإ اوبهذيف عمجي
نوكي نيأ يردن –وال نيلصملا ب ظتكت تاقو األ هذه يف دجاسملا

الة صلا هيلع يبنلا ثيدحب نولدتسي مهو - ىرخ يفاألماياأل ؤهالء
صلا هيلع يبنلا قلا امك وأ رطم وال رذع ريغ نم عمج هنأب الم وسلا
وه امو عمجلا مكح انل اوحضوت نأ مكنم وجرأ كلذل الم. الةوسلا

هللا. مكقفو .. كلذ هاجت انبجاو

ماغرض : لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا... كقفو لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

هيلإ عجراف قباس باوج يف هطباوضو عمجلا ماكحأ ليصفت قبس
ق امك اهتقو يف الةصالاهت صلا يف لص نأاأل انه ديزنو ... تئش نإ

كلذلو ( اًتوُقْوَم اًباَتِك َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَع ْتَناَك َةاَلَّصلا :(َّنِإ ىلا عت لا
رفاوت ولو اهب نايت اإل مدع ىلو األ ةصخر عمجلا نأ ءاملعلا ضعب ىأر
كلذو رئاظنلا و هابش يفاإل يطويسلا اإلمام كلذ ىلع صن امك اهببس
بحتسم الف خلا نم جورخلا ،و كلذ يف ةيفنحلا خلالف ةاعارم

لوقلا اذه ىلع هل ىلو فاأل عمجلا مدع هيلع قشي ال نمم ناك نمف
هل. حيبملا ببسلا دجو ولو عمجلا كرت

، تاولصلا عمجت نيح مهترثكو دجاسملا ىلإ سانلا ءيجم امأ



داهجلا و ديحوتلا (16)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

واأل تاقو لكاأل يف اهورمعيو اهوتأي نأ مهب ىلو األ ناك نإو هنإف
ىلإ مهئيجمل مهيلع مكهتلا ب اهنع مهدصن نأ يغبني ال هنأ إال نامز
كلذ لغتسن لب ، دجاسملا نع مهريفنتب ببستنف طقف عمجلا

. قفوملا ..وهللا امئاد ةعامجلا صالة ىلع تابثلا ىلإ مهتوعدل

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (17)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

؟ ىلكلا عيب زاوج لوح لا ؤس

لا:566 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

18 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكرب هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

تقو برقا يف لا ؤسلا اذهل اباوج مكنم وجرأ ماركلا يناوخإ اي
ىلع األ سودرفلا يف مكايإو ينعمجو اريخ هللا مكازج نكمم

هللا.. ليبس يف ءادهش هللا انلعجو

ليبس يف هناوخإ ةدعاسم ضرغل هتيلك عيبي نأ ملسم زوجي له -
و وأواليد يلهأ كرت زوجي لهو - الاكن يرس يف شيعأ انأو هللا.

.. اريخ هللا مكازج .. داهجلا ىلإ باهذلا

وبأ : لئاسلا
مازع

* * *

: باوجلا

هللا... كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

فرصتلا لحي ..فال ةمصعلا هئاضعأو هسفنو ملسملا مدب لص األ
عربتلا اننامز يف ءاملعلا زاجأ نكل .. هوحنو ءارشو عيب وأ عربتب اهب

نم هودع لب ملسم ةايح ذاقنإ وأ ةعفنم كلذ يف ناك اذإ ءاضع باأل
، هناحبس هللا ىلإ برقتلا كلذب هبحاص دصق نإ تابرقلا سنج

: رومأ ةدع ققحت طرشب

باغلا نوكي نأب كلذو عربتلل هأال عربتملا صخشلا نوكي نأ -1
،وال هيفس وال نونجم وال يبص عربتي نأ زوجي ،فال اديشر قاعال

ةباين هيضتريو مهئاضعأ نم ءيشب عربتلا ب موقي نأ يلولل زوجي
. مهنع

نأ ألدح زوجي ،فال عربتملل ايلبقتسم وأ حايلا اررض بلجي 2-أال



داهجلا و ديحوتلا (18)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

عربتي نأ زوجي ،وال اهدقفب ناسن اإل كلهي يتلا ءاضع باأل عربتي
الزيلاب ررضلا ال.ألن بقتسم ضرملا هل ببسي وأ ههوشي ءيشب

. هلثمب والزيلا ررضلا

ءازجأ وأ جاشم كاأل باسن يفاأل رثؤت يتلا ءايش باأل عربتي ال 3-نأ
، باسن التخالطاأل اعنمو ، عئارذلل اًدس ةيلسانتلا ءاضع باأل قلعتت

. ةفعلا ىلع اًظافحو

. وضعلا اذهب ضيرملا ةدافتسا ءابط نظاأل ىلع بلغي 4-نأ

ةنكمملا ةديحولا ةيبطلا ةليسولا وه وضعلا لقن نوكي نأ -5
. رطضملا ضيرملا ةجلا عمل

ذاقن -إل ةقباسلا طباوضلا رفاوتبو - كتيلكب كعربتف هيلعو
هللا ءاش نإ هيلع روجأم لعف ، نيملسملا كناوخإ ضعب ةدعاسمو
نع كلا ؤس نم مهفي ام امأو هللا. ءاش نإ تابرقلا سنج نم وهو

عربتلا ألن عورشم ريغ اذهف ؛ نيدهاجملل اهنمثب عربتلل ءاضع األ عيب
ىتفأ نمو ، قيرطلا هذه ريغب نكمم مهداهج معدو نيدهاجملل

هلإ عربتملا ملسملا ذاقنإ نكمي ال نأ طرتشا ءاضع باأل عربتلا زاوجب
،وألن كلذب عسوتلا لحي جماالاهفال ددحم ةرورض هذهو ، كلذب ال

رافكلا ىلإ ةموصعملا ملسملا ءاضعأ لصوت دق ءاضع األ عيب
نيملسملا اإلسالمو اهب نوبراحيو ملسملا ءاضعأب نويحيف

اذهو هللا.. ةيصعم ىلعو هللا ليبس نع دصلا ىلع اهب نونيعتسيو
.. هلعف وأ هيلع ةناع اإل زوجي ال ميظع ركنم

ةبرق هنا كش فال داهجلا ىلإ كباهذو وأوالكد كتجوزل ككرت ـامأ
حبصأ يذلا نمزلا اذه يف لجو زع هللا ىلإ تابرقلا مظعأ نم

ال يصفت كانه ،إالنأ مومعلا هجو ىلع نيع ضرف هيف داهجلا
يف هتاعارمو هنم ةدافتس اال عيطتست ةقباس ةبوجأ ةدع يف هاندروأ
نإ هيلإ عجراف - كريغ مهلوعي نم كله أل دجوي مل اذإ ةصاخ - كتلا ح

. قفوملا ...وهللا تئش

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (19)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

؟ ضفاورلا حئابذ لكأ زوجي له

لا:757 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

20 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

؟ ضفاورلا حئابذ لكأ زوجي له

هللا دبعوب : لئاسلا
يواكتلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ىلا هللاعت همحر يراخبلا ..قلااإلمام ةضفارلا حئابذ لكأ زوجي ال
لكؤت وال نوحكاني وال مهيلع ملسي :"ال ةضفارلا و ةيمهجلا نع

ص125] دابعلا لا عفأ قلخ باتك ".أ.هـ[ مهحئابذ

حبذ لحي هللاهل:"ال رفغ نيربج نب هللا دبع انخيش قولا
".أ.ـه هتحيبذ لكأ وال يضفارلا

زوجت فال ةعيشلا امأ ": هرسأ هللا كف دهفلا رصان انخيش قولا
".أ.ـه مهحئابذ

: نيطانمل عجار ميرحتلا اذهو

رفك ةضفارلا ريفكت نيب ةرئاد ةضفارلا يف انئاملع لا وقأ نأ -1
ًاملسم نوكي نأ حباذلا يف طرتشُي هنأ ررقملا نمو .. نييعت وأ ةفئاط
نيذلا ماعطو تابيطلا مكل لحأ مويلا ىلا:( هللاعت ،قلا ًايباتك وأ

.( مهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوأ

حبذ إالام حئابذلا نم اولكأت هنع:"ال هللا يضر دوعسم نبا قلا



داهجلا و ديحوتلا (20)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

.[91/2 ريثك نبا ريسفت ".أ.هـ[ باتكلا لهأو نوملسملا

لب ةحيبذلا ىلع هللا مسا نوركذي ال مويلا ةضفارلا لج نأ -2
ىلا:(و هللاعت ..قلا امهريغو نيسحلا و يلعك األةمئ ءامسأ نوركذي
اإلمام )قلا قسفل هنإو هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت ال
هللازع مسا ريغ يمسي يباتكلا تعمس اذإ : ةفئاط :قتلا يبطرقلا
وهو رمع نباو ةشئاعو يلع ةباحصلا نم اذهب .قولا لكأت فال لجو

. ملعأ ..أ.هـوهللا نسحلا واطوسو لوق

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا

باإل اوتوص نيذلا اإلساليم بزحلا ييناملر ب مكح ام
؟ باهر اإل ةحفاكم نوناق ىلع عامج

لا:835 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا



داهجلا و ديحوتلا (21)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

22 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

قيبطتل عامج باإل اوتوص نيذلا اإلساليم بزحلا ييناملر ب مكح ام
انوبيجأ لهجلا وأ ليوأتلا ب نورذعي لهف باهر اإل ةحفاكم نوناق

.. مكيف هللا كراب

وبأ : لئاسلا
ةداتق

* * *

: باوجلا

: لضافلا اناخأ هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

اإل نيناوق نأ ايندلا هذه يف نكسي نمم دحأ ىلع ىفخي دعي مل
نيذلا نيدهاجملا ةبراحمل عرشت امنإ اننامز يف عرشت يتلا باهر

هتاذ دحب عيرشتلا ..و ضر األ يف ىلا هللاعت مكح ةماق إل نوعسي
ةحئار مش نمل لحي ال رفكم لمع يعضولا روتسدلا صوصنل اقفو
كرشو اإلسالم ضقاون نم ضقان ألهن هيف كراشي نأ ديحوتلا
نوك كلذ ىلإ فيضأ اذ فيكف ، دحأ هب لهجي نأ زوجي ال حارص
يعسلا نع دصتو هللا نيد براحت نيناوق نسل سرامي عيرشتلا
دهاجي نم بقاعتو كلذل ىعسي نم مرجتو هتعيرش ميكحتل

ضر واأل نيدلا ىلع نيلئاصلا نيبراحملا دصي نم مرجتو نيكرشملا
؟! ضرعلا و

رذعي بهللاال كرشم عيرشتلا اذه لثم يف كراش نم نلك كش ال
ْمُهَل ْمَأ ): لوقي هركذ لج فهللا غاستسم ليوأت هل سيلو هلهجب

: هناحبس لوقيو ( ُهَّللا ِهِب ْنَذْأَي ْمَل اَم ِنيِّدلا َنِم ْمُهَل اوُعَرَش ُءاَكَرُش
ْمُهوُمُتْعَطَأ ْنِإَو ْمُكوُلِداَجُيِل ْمِهِئاَيِلْوَأ ىَلِإ َنوُحوُيَل َنيِطاَيَّشلا َّنِإَو )

يفو ( اًدَحَأ ِهِمْكُح يِف ُكِرْشُي :(اَلَو ىلا عت لوقيو ( َنوُكِرْشُمَل ْمُكَّنِإ
( كرشت (وال يهنلا ةغيصب ةعبسلا ءارقلا نم وهو رماع نبا ةءارق

ديحوتلا بلص نم رمأ عيرشتلا و مكحلا يف هدارفإو هللا ديحوتف
لزنأو هنايبل اعيمج هلسر لسرأ ديبعلا ىلع هللا قوقح قحأ نمو
رذعتي نأ دحأ عسي ؛فال هفلا خيو هداضي ام لك لا إلطب اهلك هبتك



داهجلا و ديحوتلا (22)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو ، ملعأ ىلا ..وهللاعت ليوأت وأ لهجب هيف
. نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم

ةيعرشلا ةنجللا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (23)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

؟ ديعلا يف ةئنهتلا دنع ةقناعملا مكح

لا:819 ؤسلا واألخالقومقر باد :اآل مسقلا
قئاقرلا

22 : رشنلا خيرات
2009/11/

يف ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا

لا: ؤسلا

ظفحي نأ ىلا هللاعت لأسأ . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
. لضاف األ يخياشم عيمجو يسدقملا دمحم ابأ خيشلا

ّيبنلا نع درت مل تناك اذإو ؟ ديعلا يف ةقناعملا مكح :ام يلا ؤس
ةهج نِم ةعدبلا باوبأ يف لخدت لهف مّلسو هيلع هللا ىّلص
سيل ّنإاألرم مأ سانلا نم ريثك دنع عاش امك اهب ديعلا صيصخت

اهب؟ ديعلا صيصخت نم جرح وال كلذك

ىتح ديعلا لبق يلا ؤس ىلع متبجأو متلّضفت :ول ماركلا يخياشم
. مكيف كرابو ًاريخ هللا مكازجو . ةنيب نع األرم ىلع مدقن

مامه : لئاسلا

* * *

: باوجلا

: لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

.. ةعدب اهنظ نمل ,خالًاف هريغو ديعلا يف ةقناعملا ب سأب ال

، مكلا هحفاصف هنع هللا يضر مكلا ىلع ةنييع نب نايفس لخد
ريخ وه نم قناع : نايفس .قلا كتقناعل ةعدب ةقناعملا قولا:ولال
مدق نيح ارفعج ( ملسو هيلع هللا ىلص ) يبنلا قناع ، كنمو يّنم

ماع،ام :لب نايفس .قلا رفعجب صاخ كلذ مكلا: .قلا ةشبحلا نم
يف ثّدحأ نأ يل نذأتفأ . نيحلا ص انك اذإ انعسي ارفعج عسي

س وواط هللانب دبع ينثّدح .قلا: دمحم ابأ اي معن .قلا: كسلجم
ط يبأ نب رفعج مدق قلا:امل هنع هللا يضر باع هللانب دبع نع

لّبقو ( ملسو هيلع هللا ىلص ) يبنلا هقنتعا ةشبحلا ضرأ نم بلا
بيترت ]".. ًاقلخو ًاقلخ انب سانلا هبشأ رفعج قولا:" ، هينيع نيب



داهجلا و ديحوتلا (24)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

نإو ةثداحلا هذهو ص547-546], ي روُّقَبلل ي– ِفاَرَقلا قُوُرف
اذهاإل اهب لدتسا فيك تيأر دقف رفسلا نم رفعج ةدوع يف تناك

عاطقن واال ةبيغلا ف ههقف نم اذه نأ كش ،وال معأ وه ام ىلع مام
ثروي يذلا قارفلا و ةشحولا لوط ثيح نم رفسلا ك ناوخ اإل نيب

ف ةدوملا يف ديزيو ززعي امم ةقناعملا تناك اذإف ةبح، األ ىلإ قوشلا
تعد ةعيرشلا ألن بسحو اهتيعورشم سيلو اهبابحتساب كش ال
فلا والخي كلذ يف ديزي ام لكو نيملسملا نيب دداوتلا و فلآتلا ىلإ

دراألخ ناك اذإ كلذ دكأتيو هللا، ءاش نإ عورشم وهف عرشلا
بترتي امم هردص رغويو هنزحيس ةيعدبلا ىوعدل هدصو قناعملا
يهنلا ،و ةعيرشلا هنع تهن يذلا رفانتلا و ربادتلا و قاقشلا نم هيلع

يف هيلع صوصنم هوحنو قرفتلا و قاقشلا و ضغابتلا و ربادتلا نع
باال طبنتسم عادتب اال ىوعدل ةقناعملا كرتب ديدشتلا ،و ةعيرشلا

.. حوجرملا داهتج

نيدلا عم ض راعتت ال يتلا ةديمحلا تاداعلا نم اذه نأ لص فاأل
، عنمي ليلد يتأي ىتح ةحاب اإل هيف لص واأل عساو تاداعلا بابو

نيملسملا نيب واألةفل ةدوملا يف ديزي امم تاداعلا هذه تناك اذإف
. ملعأ ..وهللا ةبحتسم ةبيط تاداع يهف

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (25)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

؟ ديشان األ ىلإ عامتس اال مكح

لا:443 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

22 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ىقيسوملا و عاقي نماإل ةيلا خلا ديشان األ ىلإ عامتس اال مكح وه ام
ال اهنأ مغر ةزئاج ريغ اهنأب لوقي نم كانهف .. تارثؤملا و فوفدلا و
هللاواإل يف ةوخ واإل داهجلا ديشانأك نتفلا ريثي ام يوتحت
؟ اهعامتسا مرحي ةزئاج ريغ ديشان األ هذه ربتعت لهف .. سارع

. مكيف هللا كراب ريخ.. لك هللاانع مكازجو

ةفزاع : لئاسلا
صاصرلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

و فوفدلا و ىقيسوملا و عاقي نماإل يلا خلا ديشنلا ىلإ عامتس اال
يذلا ديشنلا نم ناك اذإ ةصاخ حابم وهو هيف جرح ال تارثؤملا
ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ف داهجلا ديشانأك ةسامحلا ريثي
ىلعو هرعش ىلع ةحاور هللانب دبع رقأو ةشجنأ ءادحل عمتسي
ىلع فدلا ب برضت نأ اهرذن ىلع ةيراجلا رقأو هب هئادحو هينغت

و ديشنلا راهظإ ىلع ةشئاع ثحو كوبت ةوزغ نم داع امدنع هسأر
و حارف يفاأل ديشنلا اذه لثم بحتسي اذل راصن لأل سرع يف حرفلا

... حرفلا راهظ إل تابسانم يه يتلا سارع األ

بلغي ىتح ديشان األ هذه عامس يف فارس اإل مدع ىلإ هابتن عماال
رثكأ اهب رثأتيو اهل برطي عماسلا حبصيو نآرقلا عامس ىلع اهعامس



داهجلا و ديحوتلا (26)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

رثكي نأ لص ،واأل بولقلا ةايح وه يذلا ميركلا نارقلا ب هرثأت نم
نع حوري نأ هيلع جرح هلوال عامتس واال نارقلا ةءارق نم ملسملا

. ملعأ ...وهللا نايح األ ضعب يف حابملا ديشنلا ىلإ عامتس باال هسفن

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (27)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

هللا؟ يف بحلا ىنعم

لا:578 ؤسلا واألخالقومقر باد :اآل مسقلا
قئاقرلا

22 : رشنلا خيرات
2009/11/

يف ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا

لا: ؤسلا

بحلا ىنعم هللاام يف يناوخإ هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
امو كيلع هقوقح امف ، هتببحأو هللا يف هتيخآ ال جرو هللا؟ يف

. هاضريو هبحي هللاامل مكقفو ؟ سكعلا ،و هيلع كتابجاو يه

يبرعلا ةزمح وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

دنع هللا يف بحلا ىنعم يف هللا همحر يوونلا اإلمام لوقي
هللا ىلص هلوق ": هلظ يف هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا ثيدحل هحرش
( هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا هللا يف اباحت الن جرو ) ملس و هيلع
ببس ناك هللايأ بح ىلع اقرتفاو هللا بح ىلع اعمتجا هانعم

امهسلجم نم اقرفت ىتح كلذ ىلع ارمتساو هللا بح امهعامتجا
حلا ىلا عت هلل هبحاص امهنم دحاو لك بح يف ناقداص امهو
يف باحتلا ىلع ثحلا ثيدحلا اذه يفو امهقارتفاو امهعامتجا

"أ.هـ. هلضف مظع نايبو هللا

: هسفن ثيدحلل هحرش يف يلبنحلا بجر نبا اإلمام لوقيو

- لجو هللا-زع يف ناباحتملا : عبارلا "

عوط نم كلذ يف هللا؛امل ريغ يف باحتلا ىلإ عاد ىوهلا نإف
يف امهسفنأ ادهاج هللا يف ناباحتملا ،ف ايندلا نم اهضارغأ سفنلا
ضرغ ريغ نم هللا يف امهداوتو امهباحت راص ىتح ىوهلا ةفلا خم
اعمتجي ىتح هللا يف اباحتي نلو . ادج زيزع اذهو ، هبوشي يويند

هللا ةعاط ىلع امهبولق فيلأت وهو ، يونعملا هللا لظ يف ايندلا يف



داهجلا و ديحوتلا (28)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

لظ يف ةمايقلا موي اعمتجا اذهلف ، هدنع ام بلطو هتاضرم راثيإو ،
لمتحي (( هيلع اقرفتو كلذ ىلع اعمتجا )): هلوقو . يسحلا هللا
امهنيب قرف ىتح هللا يف باحتلا ىلع اعمتجا امهنأ : ديري هنأ
امهنأ دارأ هنأ لمتحيو نعاآلرخ، ام هدحأ ةبيغ وأ ايندلا يف توملا

امم هيلع ناك امع امهدحأ ريغت نإف هللا، يف باحتلا ىلع اعمتجا
امهبباحت روديف ، كلذ ببسب اآلرخ هقراف هللا يف هتبحم بجوت

. امدعو ادوجو هللا ةعاط ىلع

، اثدح ثدحأف هللا يف هبحت خأ كل ناك اذإ : فلسلا ضعب قلا
"أ.هـ. ىنعملا اذه -وأ هلل كتبحم نكت هللامل يف هضغبت ملف

ةوخ: اإل تابجاوو قوقح مهأ نمو

ىلع ماداألخ ام كلذ ىلع ةموادملا ومواالهت،و هللا يف هتبحم -1
. نامي اإل دقع

: كلذ نمو ، ةرشعلا و ةبحصلا نسحو ةاساوملا -2

المو سلا درو ةوخ األ هجو يف ةشاشبلا و مسبملا كلاالمو بيط أ)
. ءاقللا ب حرفلا

ةلا وقإ قلخلا نسحو عضاوتلا و بناجلا نيلو حانجلا ضفخ ب)
لا. حلا دقفتو ةئنهتلا هللاو يف روازتلا و تارثعلا

. ةنسحلا ةعافشلا ب يعسلا ج)

ةوخ. األ نيب ةروشملا و ةحيصنلا لذب -3

. حلا صلا لمعلا و ربلا ىلع ناوخ األ نيب اميف رزآتلا و نواعتلا -4

لا واألوم ضارع واأل ءامدلا ةنايصو نيمولظملا ناوخ األ ةرصن -5
. يناعلا ّكفو فوهلملا ةثاغإو

: ةيعامتجا تابجاو -6

. اهيلع ةباث اإل بابحتساو ةيدهلا لوبق أ-

. ةوعدلا ةباجإ ب-

. ملسملا هيخ أل ملسملا رتس ج-



داهجلا و ديحوتلا (29)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

. سطاعلا تيمشت د-

. ردصلا سوالةم نظلا ناسحإ هـ-

ب ءاعدلا و ةزانجلا دوهش و مهتايح يف ريخ لكب ناوخ لإل ءاعدلا -7
. مهتامم دعب ناوضرلا و ةرفغملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (30)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

؟ ايبيل يف ىحض األ ديع تيقوت صوصخب ىوتف

لا:849 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

23 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

األ ديع نأب ةيدوعسلا تنلعأ األماي هذه نأب ملعت لضافلا انخيش
امك سيمخلا موي هنأب تنلعأ ايبيل ناو ةعمجلا نوكيس ىحض
نم نيب هقرف ثدحف ةيدوعسلا عم اهخيرات ريغت نل اهنأب ايبيل تنلعأ

.. ايبيل عم واآلرخ ةيدوعسلا عم يحضي نأ ديري

تناك اذإف ؟ يحضأ نيتلودلا يأ عم خيشلا ةليضف يلا ؤسف
هللا نسحأ ةداف اإل وجرأ ديعلا صالة صوصخب لعفا اذامف ةيدوعسلا
اإلساليم) برغملا نم االسالم خومش و( قحلا ىلع كتبثو كيلإ

: اضيأ لأسي

يف عقوتملا ناو ايبيل نم نحن .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
انوتفأ سيمخلا موي وه ىحض األ ديعلا مايأ لوأ نع بلاالدعإالن

بلاالد. يف هريبك نتف كانه ألهن نيروجأم

يماشلا همادق يبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

: دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب

.. لضاف األ انناوخإ

ةنسلا هذه متنك ول هنولعفتس متنك ام نيع وه هلعفب مكحصنن ام
نم جيجحلا هلعفيس امب نومزتلتس متنك مكنأ كش ،فال جحلا يف
موي يف كلذ دعب جحلا كسانم لا مكإو سيمخلا موي ةفرعب فوقولا



داهجلا و ديحوتلا (31)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

مويل قفاوملا ةجحلا يذ نم رشاعلا ديعلا موي وه يذلا رحنلا
موي مكدحو ةفرعب اوفقت نلف جحلا يف متنك ول مكنأ امكو ، ةعمجلا

، ايبيل يف متنأو ةفرع موي وه ءاعبر األ اوربتعت ال كلذكف ، ءاعبر األ
ال تملل اوعيطت وال اوعمست ،وال ةعمجلا موي نيملسملا عم اودّيع لب

ماظنلل ةيكزت اذه كالانم يف سيلو ، مكدايعأو مككسانمب نيبع
تقولا اذه ىلإ واألةله كسانملا نأ انتفرعم نم عبان هنكلو يدوعسلا
خياشم ىلإ مويلا ىتح ةلّكوم تلا زام ؛لب مهدنع دعب سّيست مل
لئاسم يف مهصرحو مهددشت نم رثكأ نوصرحيو اهيف نوددشتي
ماظنلا نأب انيدل تبث دقو ، ىقثولا اإلسالم ىرعو توغاطلا ب رفكلا
خياشملا ىلع هضرفي وال األةله عوضوم يف لخدتي ال يدوعسلا

األةله ةعباتم نأ امك ، هتاسايسب رثؤي وال اريثك همهي األرمال اذهف
ىلع فقوتت لب ةيكلفلا تاباسحلا ىلع دمتعت وال ةمئاد مهدنع
ولو ، يكلفلا باسحلا دمتعت يتلا ىرخ األ ةمظن خبالفاأل ةيؤرلا
طقف كلذ لعفت لب ةنسلا لا وط هارحتتو هعباتت هلااللفال تّرحت
هدنع يبيللا ماظنلا مكاح نأ مولعمو ، ةجحلا يذو ناضمر رهش يف
ولو ، ةفلا خملا درجمل ةفلا خملا بحيو ، زيمتلا سوهو درفتلا ةدقع

.. نيملسملا دايعأو كسانم يف اثبعو تالابع كلذ يف ناك

ىلع يتلا لودلا و ايبيل يف نيملسملا ىلع بجاولا ف كلذلو
نع اوذشي ،وال جاجحلا هب ديقتي يذلا تيقوتلا ب ديقتلا اهتلكاش
اآل ماكحلا عم ةفيخسلا هتاف خوال مكاح ةوزنل مظع األ داوسلا
لهأ ضعب قلا امك انلقل ايبيل مكاح لا حب انتفرعم ولوال .. نيرخ
ىنعمب ؛ غئاسلا نماالتخالف اذه انربتع وال ةعس هيف نأاألرم ملعلا
نوملسملا دّيعي نأ نم جرح وال علا طملا الف تخاب لوقلا نكمي هنأ

مهدنع هلاالل ةيؤر تتبث نإ مهلبق وأ جيجحلا دعب بلاالد ضعب يف
الف خلا نم نوكي اذهو ، زاجحلا علطم عم اهعلطم فلتخي دلب يف

ةفرع نوموصي دلبلا كلت لهأ نأ ةلا حلا هذه يف ،والقيلا غئاسلا
كلت لهأ ديع ،ألن رشاعلا مويلا يف جاجحلا ناك نإ ديعلا موي يف

و ةيعرشلا ةيؤرلا عابتإب نورومأم مهو ةيعرش ةيؤرب تبث دق دلبلا
.. كلذ يف مهيلع جرح ال

يلوي ال نأو مهرايخ نيملسملا ىلع يلوي نأ ىلا هللاعت لأسن
نإف ديعلا صالة ,امأ ادشر مهرمأ نم مهل لعجي نأو مهرارش مهيلع
هراتخا يذلا مويلا ريغ حيحصلا مويلا يف ديعلل صالمكت يف ناك

نإ ،امأ كلذك اهولعفاف ىذأ وأ ةنتف ريغ نم ةنكمم مكدنع ماظنلا
اهولصت نأ امإف مكيلع هللا ءادعأ طلستو واألىذ ةنتفلا متيشخ

يف اهولصت ،وأ ديعلا صالة هتتاف نم يلصي امك مكتويب يف ىدارف
.. ارخأتم مكدنع ديعلا ناك نإ سانلا عم يلا تلا مويلا

هالل نأ هجام نباو يئاسنلا و دمحأ هاور ام كلذ زاوج ىلع لديو
راهنلا رخأ ةعامج ءاجف ، امايص اوحبصأو ةباحصلا ىلع ّمغ لا وش



داهجلا و ديحوتلا (32)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

هلااللباأل اوأر مهنأب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مامأ اودهشو
جتحا ثيدحلا اذهف . دغلا نم مهديع ىلإ اوجرخي نأ مهرمأف سم

نماأل رذع ببسب ديعلا صالة اهتتاف اذإ ةعامجلا نأب نولئاقلا هب
. ملعأ ..وهللا ديعلا ىلصتل دغلا نم جرخت نأ اهلف راذع

ةيعرشلا ةنجللا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (33)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

؟ ةقيقعلا و ةيحض لأل ةحيبذ عمج زوجي له

لا:749 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

25 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

هقزريسو نيتحيبذ ءارشل ةروسيم ريغ ةيداملا حهتلا صخش كانه
حبذي نأ زوجي لهف هللا ءاش نإ ةمداقلا خاللاألماي دولوم هللا

نأ مزلي ؟مأ ديعلا ةيحضأو دولوملل ةقيقعلا ةينب ةحيبذلا سفن
؟ ةدرفنم ةقيقعلا ةحيبذ نوكت

: لئاسلا
blall

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ةقيقعلا و ةيحض األ نيب عمجلا مكح يف ءاملعلا فلتخا
: ةدحاو ةينب

مدع ىلإ دمحأ نعاإلمام ةياورو ةيعفاشلا و ةيكلا ملا بهذف -
. اهتاذل ةدوصقم ةدابع امهنم ألنكال امهنيب عمجلا زاوج

دمحأ نعاإلمام ةيناث ةياور يهو فلسلا ضعبو ةيفنحلا بهذو -
دوصقملا ألن ةدحاو ةينب ةقيقعلا و ةيحض األ نيب عمجلا زاوج ىلإ

امك ، امهنيب عمجلا زاجف يدهلا حبذب هللا ىلإ برقتلا امهنم لك نم
. ديعلا و ةعمجلا تعمتجا ول

يأ اهنع- ةيحض األ ءازجإ يفو ": حلفم النب عورفلا يف ءاج
: ناتياور - ةقيقعلا

ناتصوصنم امهو ، ةيانعلا ديرجتو ةيهقفلا دعاوقلا يف امهقلطأو



داهجلا و ديحوتلا (34)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

. دمحأ نعاإلمام

،قلا بعوتسملا يف همدق ام رهاظ وهو ، ئزجي :( امهادحإ )
:( تلق )، ةقيقعلا نع ةيحض األ ئزجت نأ وجرأ : لبنح ةياور يف

. باوصلا وهو

نمقلا رن مل نكل ، اتعمتجا اذإ ديعلا و ةعمجلا نم هبش عون اهيفو
وهللا لا متحا هجوتي دقف ، اهلحم يف ةيحض نعاأل ةقيقعلا ءازجإب

. ملعأ

نماأل ريثك كالم رهاظ وهو :( تلق ) ئزجي :ال ةيناثلا ةياورلا و
."أ.هـ. باحص

ب ذخأي نأ يف جرح هيلع سيلف روسيم ريغ كبحاص عضو نأ امبو
ريسيتلا بلجي ريسعتلا ) ةدعاق باب نم هللا ءاش نإ يناثلا لوقلا

يف ةقيقعلا و ةيحض األ نيب عمجيف ( عستا األرم قاض اذإ ةدعاقو
..وهللاأملع. دحاو كسن

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (35)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

ديعلا يف ءاسنلا ب ةقلعتملا ماكح األ ضعب نع لا ؤس
؟

لا:865 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

26 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

لا: ؤسلا .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

؟ ءاسنلا ىلع ةبجاو ديعلا صالة له ـ1

؟ ضئاحلا ّنهيف امب ءاسنلا ىلع بجاو ديعلا صالة دوهش له ـ2

يفو ًامومع هيف اهسولجو دجسملا يف ضئاحلا ثوكم مكح ام ـ3
؟ ًاصوصخ ديعلا موي

. ًاريخ هللا كازجو

مامه : لئاسلا

* * *

: باوجلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

. نيملا علا بر هلل دمحلا

كلذ ىلع ،لد ةبجاو يه معنف ؛ ءاسنلا ىلع ديعلا صالة مكح امأ
يف ام اهنمف ؛ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةدع ثيداحأ
ِهَّللا ُلوُسَر اَنَرَمَأ : قتلا اهنأ اهنع هللا يضر ةيطع مأ نع نيحيحصلا

، َقِتاَوَعْلا : ىَحْضَأْلا َو ِرْطِفْلا يِف َّنُهَجِرْخُن ْنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص
، َرْيَخْلا َنْدَهْشَيَو ، َةاَلَّصلا َنْلِزَتْعَيَف ُضَّيُحْلا اَّمَأَف ، ِروُدُخْلا ِتاَوَذَو
؟ ٌباَبْلِج اَهَل ُنوُكَي اَل اَناَدْحإ : ِهَّللا َلوُسَر :اَي ُتْلُق ، َنيِمِلْسُمْلا َةَوْعَدَو
ْنَأ ُرَمْؤُن اَّنُك : يراخبلا ةياور يفو .. اَهِباَبْلِج ْنِم اَهُتْخُأ اَهْسِبْلُتِل َقَلا:
َجُرْخَي ىَّتَحَو ، اَهِرْدِخ ْنِم ُرْكِبْلا َجُرْخَت ىَّتَح ، ِديِعْلا َمْوَي َجُرْخَن



داهجلا و ديحوتلا (36)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

، ْمِهِئاَعُدِب َنوُعْدَيَو ، ْمِهِريِبْكَتِب َنْرِّبَكُيَف ، ِساَّنلا َفْلَخ َّنُكيِف ُضَّيُحْلا
هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ رهاظف . ُهَتَرْهُطَو ِمْوَيْلا َكِلَذ َةَكَرَب َنوُجْرَي
ندهشي نجرخي ضيحلا ،و ءاسنلا ىلع ديعلا صالة بوجو ملسو
ةعناملا ءاملعلا ضع تاداهتجا ىلإ تفتلي ،وال اضيأ ابوجو , ريخلا
ةنتفلا ةنظم نهجورخ نأب كلذ ريربتو ، اهيلع ليلد ال يتلا و كلذ نم

هللا ىلص يبنلا لوق ىوعدلا هذه ىلع دريو ،
هللا ىلص يبنلا ةعيرش هذهف .( ٍتاَلِفَت َنْجُرْخَيْلَو ): ملسو هيلع
يف نكي لا،لب جرلا نطلا والخي ةرهش سابل نسبلي ؛ال ملسو هيلع

. ديعلا ىلإ جورخلا نم نهعنمي ملو ، ىلصملا نم ةيحان

قاال: امهنع هللا يضر يلعو ركب يبأ نع راثآ تدرو دقف كلذلو
َرَمُع ُنْبا َناَكَو . ِنْيَديِعْلا ىَلإ َجُرْخَت ْنَأ ٍقاَطِن ِتاَذ ِّلُك ىَلَع ٌّقَح

. ِنْيَديِعْلا يِف ِهِلْهَأ ْنِم َعاَطَتْسا ْنَم ُجِرْخُي

ألن ديعلا مايأب همكح قلعتي فال دجاسملا ىلإ ءاسنلا لوخد امأ
هيلع هللا ىلص يبنلا ناك امك ءارعلا بفلاالةوأب ىلصي ملعت امك ديعلا
حصي ،وال ةنيدملا باب دنع ىلصملا يف ديعلا يلصي ؛ لعفي ملسو
امأو . دجسملا يف ديعلا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ملعأ اميف
نكلو ، كلذ نم عنمي ليلد ضهتني ملف دجاسملل ءاسنلا لوخد مكح

. ملعأ ىلا ،وهللاعت فاكتعا ريغ نم

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
سيردإ وبأ خيشلا

ينميلا



داهجلا و ديحوتلا (37)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

؟ الةف خلا

لا:754 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

26 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

؟ ةزغ يف الةف خلا ةماقإ مكح ام

: لئاسلا
مركأ

* * *

: باوجلا

: دعبو هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

لجأ نمو ، ديحوتلا لجأ نم ةينيد ةرورض الةف خلا َّنأ بير ال
واال ىضوفلا عنمو لااألةم، وحأ ةماقتسا لجأ نمو ، لدعلا ةماقإ
مهأ نم الةف خلا هذه داجيإ ىلع لمعلا َّنإف اذهلو ، بارطض
الةف خلا رومأ يلوتب موقي يذلا ةفيلخلا بصنو ، اهدكآو تابجاولا
الةفا خلا هيف تباغ يذلا اننامز يف اميس ،ال اًضيأ تابجاولا مهأ نم

نيملسملا لك ىلع بجو اذهل . نيملسملا ةفيلخ هيف باغو إلسالةيم
هللا، باتكب مهدوقي يذلا ةفيلخلا بصنو الةف خلا ةماقإ ىلإ يعسلا
نأ مهملا ، اهريغ نم وأ ةزغ نم الةف خلا هذه قلطنت نأ مهم سيلو

. هعرشو هللا مكح لظ يف نوملسملا ايحيو ، دجوُت

كلت تاموقم داجيإ نيدهاج اولواحي نأ نيملسملا ىلع بجاوو
مهيلع بجوف ؛ بجاو وهف إالهب بجاولا متي الةف،ألنامال خلا
نيب اهرشنو اهيلإ ةوعدلا و ةحيحصلا ةديقعلا و عفانلا ملعلا ملعت

هللا ليبس يف داهجلل سانلا ةئبعتو ، داتعلا و ةدعلا دادعإو ، سانلا
بو اذه .. ديحوتلا بانج هب ناصيو ، نيملسملا ةضيب هب ظفحي يذلا

. قيفوتلا ىلا هللاعت

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (38)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

يسدقملا

ةيحضأ يف صخش نم رثكأ كارتشا زوجي له
؟ ةاشلا

لا:820 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

27 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

تيب تررحت دقو انيلع ديعلا هللا داعأو ريخب متنأو ماع لك ةيادب
نيدفارلا بالد ىلع اهترامإ اإلسالةيم قارعلا ةلود تنلعأو سدقملا

.. اهلمكأب

؟؟؟؟ ةاشلا ةيحضأ يف رثكأ وأ ناصخش كرتشي نأ زوجي له
سأرلا رعش ءافع إل ةبسنلا بو ؟؟ يحضي نأ هيلع ضورفملا نمو
هنودعاسي نيذلا هؤانبأ مأ هرعش يفعي نم طقف وه .له يحضملل

... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم وسلا ؟؟؟ اضيأ

دهاجم : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

نيدحوملا هدابعل نكمي نأ هناحبس هلأسنو مكنمو انم هللا لبقت
... ناكم لك يف

: كتلئسأ ىلع اباوج

ةاشلا امنإو ةدحاو ةاش ةيحضأ يف ناصخش كرتشي نأ زوجي -ال
ةدحاولا نإف وأاإللب رقبلا خبالف طقف هتيب لهأو لجرلا نع ئزجت

يف ناصخش كرتشا ولو ،- تويب - صاخشأ ةعبس نع ئزجت اهنم



داهجلا و ديحوتلا (39)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

ةيحضأك اهنأ األرجإال امهلوطي ناك نإو وهف ةدحاو ةاش ءارش
. طقف امهدحأ نع ئزجت

يحضي رداق لقاع بغلا ملسم لك ؛وه يحضي نأ هيلع بجي نم -
نم يور ،امل تيبلا ألله ةعورشم ةيحض فاأل هتيب لهأو هسفن نع
ٍماَع ِّلُك يِف ٍتْيَب ِّلُك ِلْهَأ ىَلَع :(َّنِإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق
،قولا بيرغ نسح : يذمرتلا قولا (20207) دمحأ هاور ( ًةاَحْضَأ

. يباطخلا هفَّعضو ، فيعض هدانسإ : قحلا دبع

يذلا يحضملا ىلع وهف رفاظ األ صق كرتو رعشلا ءافعإ امأ -
ال مهنإف مهنع ئزجتس نيذلا هتيب لهأ خبالف ةيحض األ ىرتشا

. ملعا .وهللا كلذ نع كاسم اإل مهمزلي

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (40)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (41)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

؟ ةكرحتملا موسرلا ةدهاشم مكح

لا:584 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

28 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكتبثو مكظفح هللا مكايح .. هتاكرب هللا ةمحر مكيلع الم سلا

،ك ةيوبرتلا ةكرحتملا موسرلا ةدهاشم نم األوالد نيكمت زوجي له
يف ديفتو لألوالد، اهريغو تادابعلا األخالقو ميلعت فدهتست يتلا

ةيوبرتلا ةيبوساحلا جماربلا كلذكو ، راغصلل ىحصفلا ةغللا ميلعت
)؟ ةتباث وأ ةكرحتم ) ةموسرم روص اهيلع رهظت يتلا

املع ) ةموسرم روص اهيف يتلا ةيوبرتلا و ةيميلعتلا بتكلا كلذكو
روصلا غابلا،خبالف باتكلا يف روصلا هذه سوؤر زإةلا نكمي هنأ

ال هنإف ةكرحتملا موسرلا يفو ةيبوساحلا جماربلا يف رهظت يتلا
يف مكيأر امو (. كرتي وأ حهتلا ىلع كلذ ذخؤي امنإو ، اهتلا زإ نكمي
ةشئاع تناك يتلا تايمدلا ىلع اسايق كلذ زاوجب قلا نم لوق
ريوصتلا ةلأسم نايبب متلضفت ول اذبحو ؟ اهب بعلت اهنع هللا يضر
ريوصتلا ميرحتب تدرو يتلا صوصنلا هلوانتت يذلا امو : امومع

. اريخ هللا مكازجو ؟ كلذ نم ىنثتسي يذلا امو اهديقي يذلا امو

:( يضمن هللا ليبس (يف فرعملا بحاص نم هيبش لا ؤسو

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

وه: يلا ..ؤس ماركلا انخويش .. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

هللا ةمحرو مكيلع الم ؟وسلا نوتركلا فأالم ةدهاشم مكح ام
. هتاكربو

Abdellah: لئاسلا

* * *



داهجلا و ديحوتلا (42)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

: باوجلا

هللا... كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

يف لضافلا يخأ انرذعاف امومع ريوصتلا ماكح أل ةبسنلا -ب
يف نوكي نأ كلذ لعلو ماقملا اذه هلمتحي ال امم كلذ ألن اهليصفت

ةلأسملا هذه تاتش عمج باتك ىلإ كدشرأ ينكلو ةدرفم ةلا سر
هتاحيجرت ضعب يف هقفاوأ ال تنك نإو اديج ال يصفت اهيف لصفو

اإلسال هقفلا يف ريوصتلا ماكحأ " هناونعو مومعلا ىلع عفان هنكلو
. لصاو دمحم د. هفلؤمل " يم

دقف ةيوبرتلا ةيميلعتلا موسرلا وأ ةكرحتملا موسرلا ةدهاشم امأ
: اهمكح يف تاداهتج اال تفلتخا

يفارغتوفلا هروص لكب امومع ريوصتلا ةمرح ىلإ بهذ نمف -
ريوصتلا نم ةيميلعتلا موسرلا و ةكرحتملا موسرلا لعج هريغو

اال هوجو رئاسو اهعيبو اهتدهاشمو اهمسر مرح يلا بوتلا مرحملا
ةنجللا ىوتف وهو ىمادقلا ةريزجلا خياشم بلغأ اذه ىلعو ، عافتن

. كانه ةمئادلا

ضعبلا نود هروص ضعب زاجأو ريوصتلا مكح يف لصف نم امأ -
نكلو ةيوبرتلا ةيميلعتلا موسرلا و ةكرحتملا موسرلا زاجأ دقف
ةصاخ ةريزجلا ءاملع ضعب يأرلا اذهب قلا دقو ، طباوضب

. مهنم نيرصاعملا

هيلإ ليمأ ام وه اهناظم يف ةروكذملا طباوضلا بو يأرلا اذهو
ىلإ ةفاضإ ريوصتلا ميرحت للع ىلإ رظنلا خالل نم كلذو هحجرأو
يتلا تانبلا بعل زاجأ نم ناك اذإو ، دصاقملا و حلا صملا و مكحلا
ةئيهت ةمكحب كلذ للع دق اهنع هللا يضر ةشئاع اهب بعلت تناك

األفالم ضعب يفف راغصلا ب ةيانعلا و ةيبرتلا نهميلعتو تانبلا
هابتن ؛عماال ريثكلا ءيشلا ةيوبرتلا و ةيميلعتلا دئاوفلا نم ةروكذملا
مسر مدع وأ حاور األ تاوذ مسر نع ءانغتس اال نكمأ ىتم هنأ ىلإ

تاهبشلل ءاقتا كلذ نع داعتب اال ىلو فاأل ريدقت لقأ ىلع اهنم سأرلا
الف. خلا نم اجورخو

طبارلا اذه ىلع ةدوجوم هججحو هطباوضو يأرلا اذه صخلمو
: هيلإ عجراف



داهجلا و ديحوتلا (43)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

?http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php
Option=FatwaId&lang=A&Id=3127

: طبارلا اذهو

?http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php
Option=FatwaId&lang=A&Id=35542

. ملعا وهللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (44)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

؟ رئازجلا يف لا تقلا مكح ام

لا:683 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

28 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

؟ ةيافك ضرف مأ نيع ضرف وه له و رئازجلا يف لا تقلا مكح ام
.

حومج نبا هللا دبع : لئاسلا

* * *

: باوجلا

ىلع هللاو لوسر ىلع الم ّسلا الةو ّصلا هللاو دمحلا هللاو مسب
وااله. ونم هبحص و هلآ

ديعن نأ سأب ،وال ةباج اإل هعم ترركت لا،و ؤسلا اذه رّركت دقل
. هيلع و انيلع حتفي هللانأ ىسع انيخ أل باوجلا

هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع هيلع قفتملا ثيدحلا يف ءاج -1
ةعاّطلا و عمّسلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انعياب قلا هنع

ال نأ ىلعو ، انيلع ةرثأ ىلعو هركملا و طشنملا و رسيلا و رسعلا يف
هللا يف فاخن ال اّنك امنيأ قحلا ب لوقن نأ ىلعو ، هلهأ األرم عزانن

المئ. ةمول

احاوب ارفك اورت إالّنأ هلهأ األرم عزانن ال نأ ىلعو : ظفل يف و
. ناهرب هيف هللا نم مكدنع

مهمكح يف ماكحلا ةعزانم ةيعورشم ىلع ةحضاو دالةل ثيدحلا ف
ليطعت ،و ةيعضولا نيناوقلا ميكحت ،و مهنم احاوب ارفك انيأر اذإ
مساب ابرلا و رمخلا و انزلا ك يصاعملا الل حتسا ،و ةّيربلا ّبر ةعيرش
اهريغ هللاو ليبس يف نيدهاجملا ىلع رافكلا ةرهاظم ،و نوناقلا

ا ضقاون نم كلذ ّلك رصعلا اذه ماكح اهيف عقو يتّلا تاقبوملا نم
. ناهرب اهيف هللا نم دنعان يتّلا حاوبلا رفكلا إلسالمونم



داهجلا و ديحوتلا (45)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع هحيحص يف ملسم ىور -2
ىأر نم ": لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : قلا

عطتسي مل نإف ، هناسلبف عطتسي مل نإف ، هديب هرّيغلف اًركنم مكنم
." نامي ـفاإل عضأ كلذو ، هبلقبف

اإل بسح ىلع ملُع اذإ ركنملا رييغت بوجو ىلع ّيلج ليلد اذه و
نم و ىلا بهللاعت كرشلا وه تاركنملا مظعأ نم ،وّنإ ةعاطتس

. ماكحلا هيف عقو يذّلا رفكلا و كرشلا كلذ

/4) لحنلا و للملا يف لصفلا هباتك يف مزح نبا اإلمام قلا
ركنملا نع يهنلا و فورعملا يفاألرمب فويسلا ّلس 171):ّنإ

يبأ نب يلع لوق اذه ..و كلذب إالّ ركنملا عفد نكي مل اذإ بجاو
ّمأ لوق ،و ةباحصلا نم هعم نم ّلك و هنع هللا يضر طبلا
ناك نم ّلك و ريبزلا و ةحلط و اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا

و ريشب نب نامعنلا و ورمع و ةيواعم لوق ،و ةباحّصلا نم مهعم
دبع لوق وه ،و مهنع هللا يضر ةباحصلا نم مهعم نّمم مهريغ
نم ةباحصلا ةيقب و يلع نب نسحلا نب دمحم و ريبزلا هللانب
ّلك لوق و مهنع هللا يضر ةّرحلا موي نيمئاقلا راصن واأل نيرجاهملا
هللا يضر ةباحصلا نم وااله نم و جاجحلا قسافلا ىلع ماق نم
.. نيعباتلا لضافأ نم انركذ نّمم ناك نم وّلك مكلا نب سنأك مهنع
دبع هللانب دبعك مهدعب نم و نيعباتلا يعبات نم ؤهالء دعب نم ّمث
عم جرخ نم جعالنو نب دمحم ،و رمع هللانب دبع نب زيزعلا
نم ،و قاّرولا رطم و رشب نب مشاه و نسحلا هللانب دبع نب دمحم

ءاهقفلا لا وقأ هيلع ّلدت يذّلا هللا،ووه دبع نب ميهاربإ عم جرخ
دواد و يعفاشلا و ومكلا كيرش و يلع نب نسحلا و ةفينح يبأك
كلذب قطان اّمإ ثيدح و ميدق نم انركذ نم ّلك ّنإف ، مهباحصأ و

. اركنم هوأر ام راكنإ يف هفيس ّلس كلذل لعاف اّمإ و هاوتف يف
ىهتنا

ىلإ لصت مل يتلا ةنمز األ كلت تاركنم راكنإ يف هلوق اذه ناك اذإف
اننامز ماكح تايرفك يف كلذ قيلا نأ ىلوأ باب نمف ؛ حاوبلا رفكلا

.. ةبعشتملا و ةحيرصلا

َنوُرُمْأَيَو ِرْيَخْلا ىَلِإ َنوُعْدَي ٌةَّمُأ ْمُكْنِم ْنُكَتْلَو ": ىلا هللاعت 3-قلا
ليلد ".واآلةي َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َكِئَلوُأَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَهْنَيَو ِفوُرْعَمْلا ِب
ضورف نم ركنملا نع يهنلا و فورعملا األرمب نأ ىلع حضاو

ىلع نّيعت وإالّ نيقابلا نع طقس يفكي نم هب ماق اذإ ةيافكلا
. ناديملا ةداق مه ةيافكلا دّدحُي يذّلا ،و ّلكلا

األةّم، هذه يف داهجلا تاقلح نم ةقلح وه رئازجلا يف داهجلا -4
يقاب يف داهجلا نع لزعمب رئازجلا يف داهجلا نع كلاالم قيلي فال
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ذإ رئازجلا يف اندنع ضعبلا نم ةنشنش عمسن انتب ثيح ، يضار األ
نورهاظتي و رئازجلا يف داهجلا ةلأسم يف نوفقوتم مهّنأ نومعزي

نم هاشخأ يذّلا .و اهريغ و ناتسناغفأ و قارعلا يف داهجلا دييأتب
ؤهالء دارأ ولو ،و داهجلا نع دوعقلل ةعيرذ نوكي نأ معزلا اذه

رئازجلا جراخ اودهاج ،فالمه هتّدع هل اوّدع أل رئازجلا جراخ داهجلا
. رئازجلا لخاد مهناوخإ اورصان ،والمه

ىلع ةيافكلا غلبت مل ذإ نيع ضرف رئازجلا يف داهجلا ّنإ
ةيار ّنإو اإلسالم. برغم يف رئازجلا رواج نم ىلع و نييرئازجلا
ةيارلا ،ف ناتسناغفأ و قارعلا يف داهجلا ةيار يه رئازجلا يف داهجلا

دارأ نمف ، دحاو جهنملا و كلسملا و ةدحاو ةدايقلا و ةدحاو
اذه التو ثامتملا نيب قيرفتلا ديري نمكف كلذ نيب قيرفتلا

. لوقعم ريغ ضوفرم

ّنأ هنع هللا يضر مكلا نب سنا نع هننس يف دواد وبأ ىور -5
و مكلا ومأب نيكرشملا اودهاج المقلا:" ّسلا الةو ّصلا هيلع ّيبنلا

." مكتنسلأ و مكسفنأ

اهيف نوكي يتّلا االت جملا الم ّسلا الةو ّصلا هيلع ّيبنلا حضوأ دقف
يّدؤي هب يذّلا رغثلا دنع فقي نأ ملسم ّلك ىلعف ، ءادع األ داهج
نيع ضرف رئازجلا ريغ يف و رئازجلا يف داهجلا ،ف ءادع لأل هداهج

الة ّصلا هيلع ّيبنلا نع ّحص امب ملسم ّلك رّذحأ يّنإو ملسم ّلك ىلع
وزغلا ب هسفن ثّدحي ومل وزغي ومل تام نم قلا:" هّنأ الم ّسلا و

مل نم الةوّسالم:" ّصلا هيلع ".قولا قافنلا نم ةبعش ىلع تام
هللا هباصأ ريخب هلهأ يف ايزاغ فلخُي وأ ايزاغ زّهجُي وأ وزغي

." ةعراقب

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ملسم وبأ خيشلا

يرئازجلا
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؟ ةيحض األ ماكحأ ضعبب ةقلعتم ةلئسأ

لا:793 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

28 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

؟ اهمكح وه امو ؟ ةيحض األ نوكت َّمم

األ ديع مايأ نم ربتعي رشع ثلا ثلا مويلا لهو حبذلا تقو امو
نماأل هبنتجي اميفو لا؟ وزلا وأ بورغلا ىلإ هيف حبذي لهو ، ىحض

ىعارت يتلا باد اآل امو ؟ ةيحض األ يف ةطورشملا نسلا ؟و يحاض
؟ ةيحض األ عيزوت يف نسي امو ؟ حبذلا ءانثأ

يرصملا هللا دبع وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

: لئاسلا يخأ دعب امأ هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

, منغلا و رقبلا و اإللب يهو , ماعن األ ةميهب نم إال ةيحض األ ئزجت ال
.( ماعن األ ِةميهب نم مهقزر ام ىلع هللاِ مسا اوركذيل ىلا:( عت هلوقل
,و بوجولا و بدنلا نيب ةيحض األ مكح يف ملعلا لهأ فلتخا دقو
ىلص يبنلا ,ألن بدنلا وهو روهمجلا لوق اهمكح يف اندنع حجارلا
نم ذخأي فال رشعلا لخدف يحضي نأ دارأ قلا:(نم ملسو هيلع هللا
ال بجاولا و ةدار اإل ىلع هقلع [ ملسم هجرخأ ]( ًائيش هترشب وال هرعش

. ةدار باإل قلعُي

هيلع هللا ىلص ,قلا ديعلا صالة دعب نم هلوأف ةيحض األ تقو امأو
[ هيلع قفتم ]( ىرخأ اهناكم دعيلف يلصي نأ لبق حبذ :(نم ملسو
-,ق ديعلا مايأ –يأثثلا قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا رخآ هرخآو

ةريره يبأو سابع نباو يلعو رمع لوق اذهو : ةمادق نبا لااإلمام
باحصأ نم دحاو ريغ نع ثالةث رحنلا مايأ : دمحأ ,قلا سنأو
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فلتخاو [138/13 ينغملا ..أ.هـ[ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
,فا ناتياور هيف دمحأ اإلمام نعو يلالً, حبذلا مكح يف ملعلا لهأ

. ًاراهن حبذلا الفب خلا نم جورخلا ىلو أل

, ىقنت ال يتلا ءافجعلا ,و اهروع نيبلا ءاروعلا اياحضلا يف بنتجيو
,و ءابضعلا ,و اهؤرب ىجري ال يتلا ةضيرملا ,و اهجرع نيبلا ءاجرعلا و
ىلص هللا لوسر ,قلا نرقلا وأ األنذ فصن نم رثكأ باهذ بضعلا

,و اهروع نيبلا ءاروعلا : يحاض يفاأل زوجت ال عبرأ ): ملسو هيلع هللا
ال يتلا ءافجعلا ,و اهعلض نيبلا ءاجرعلا ,و اهضرم نيبلا ةضيرملا

قلخي مل يتلا يهو , ءامجلا ئزجتو [ يئاسنلا و دواد وبأ هاور ]( ىقنت
بنذ ال يتلا يهو ءارتبلا األنذ,و ةريغصلا يهو ءاعمصلا نرق,و اهل
عطق امو ةبوقثملا و األنذ ةقوقشملا هركتو , يصخلا ئزجيو اهل,
زعملا ,و رهشأ ةتس امهل نأضلا ؛ف ةيحض نساأل نع امأو اهنم. ءيش

يف تلخدو ناتنس اهل ام ةرقبلا ,و ةيناثلا يف لخدو ةنس هل ام
. ةسداسلا يف تلخدو نينس سمخ اهل ام ,واإللب ةثلا ثلا

ةيهقفلا ةعوسوملا " يف ءاج دقف حبذلا دنع باد اآل امأو
اهنم: ةلمج " ةيتيوكلا

ريغب ال نيداحلا فيسلا و نيكسلا ةداح،ك ديدح ةلآب نوكي 1-نأ
هيلع هللا ىلص هلوق يف ةبولطملا ةحار لإل فلا خم كلذ ،ألن ديدحلا

." هتحيبذ حريلو " ملسو

. ةحيبذلل ةحارإ هيف -ألن عارس اإل وهو - عطقلا يف فيفذتلا -2

ةلبقلا ىلإ ةهجوم ةحيبذلا ،و ةلبقلا الً بقتسم حباذلا نوكي 3-نأ
هنأش،وألن هللازع ةعاط ىلإ ةبغرلا ةهج يه ،ذإ اههجوب ال اهحبذمب
،وال ةلبقلا ريغل ةحيبذ لكأي نأ هركي ناك - امهنع هللا يضر - رمع نبا

ديز. نب رباجو نيريس نبا نع كلذ حصو ، ةباحصلا نم هل فلا خم

، ةيفنحلا كلذب حرص . اهوحنو ةاشلا عاجضإ لبق ةرفشلا دادحإ -4
نيب ةرفشلا حباذلا دحي نأ ةهارك ىلع اوقفتاو ، ةيعفاشلا و ةيكلا وملا

، سابع نبا نع مكاحلا هجرخأ ،امل حبذلل ةأيهم يهو ، ةحيبذلا يدي
دحي وهو اهحبذي نأ ديري ةاش عجضأ جرالً ،نأ امهنع هللا يضر
تاتوم اهتيمت نأ ديرتأ : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هل ،قفلا هترفش
كرتب ةحيبذلا مُرحت ".وال اهعجضت نأ لبق كترفش تددح ؟هال
يهنلا ،ألن هتاهوركم نم ءيش لعف ،وأ حبذلا تابحتسم نم ءيش

يف ىنعمل لب هنع يهنملا يف ىنعمل سيل ثيدحلا نم دافتسملا
بجوي فال اهيلإ ةجاح ال ملأ ةدايز نم ناويحلا قحلي ام وهو ، هريغ

. داسفلا
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تءاج : يوونلا .قلا قفرب رسي األ اهقش ىلع ةحيبذلا عجضت 5-نأ
نأ ىلع ءاملعلا قفتاو ، نوملسملا هيلع عمجأو عاجض باإل ثيداح األ

حباذلا ىلع لهسأ ألهن رسي األ اهبناج ىلع نوكي ةحيبذلا عاجضإ
روهمجلا ساقو ، راسيلا ب اهسأر كاسمإو نيميلا ب نيكسلا ذخأ يف

. عاجض اإل ىلإ اهيف جاتحت يتلا تاحوبذملا عيمج شبكلا ىلع

. ةيعفاشلا كلذب حرص ، قفرب حبذملا ىلإ ةحيبذلا قوس -6

ةيعفاشلا كلذب حرص ، اهحبذ لبق ةحيبذلا ىلع ءاملا ضرع -7
. ًاضيأ

حباذلا رّبكي )، ةيحض كاأل تابرقلا نم ةبرق ةحيبذلا تناك اذإو -8
حرص ينم، هلبقتف كيلإو كنم اذه هللام : لوقي )،مث ةيمستلا عم

. ةيعفاشلا كلذب

. ةيعفاشلا و ةيكلا ملا كلذب حرص ، ىنميلا بديلا حبذلا نوك -9

نيبي وأ عاخنلا حباذلا غلبي ىتح عطقلا يف ةغلا بملا مدع -10
اهخلس اذكو دربت، نأ لبق حبذلا دعب اذكو ، اهحبذ حلا ةحيبذلا سأر
ثيدحلو . هيلإ ةجاح يإالمال ةدايز نم كلذ لك يف دربت،امل نأ لبق

نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ،نأ امهنع هللا يضر سابع نبا
ةبقر رسك وه سرفت نأ ىنعم " األريث نبا .قولا سرفت نأ ةحيبذلا

." دربت نأ لبق ةحيبذلا

اهنم،وأ وضع عطق ةهاركب ةلبانحلا و ةيعفاشلا و ةيكلا ملا حرصو
حرصو . اهحور جورخ لبقو ، اهحبذ مامت دعب رانلا يف اهئاقلإ

قولا . اهحور جورخ لبق اهلقنو اهكيرحت ةهاركب ًاضيأ ةيعفاشلا
اهنم وضع عطقو دربت، ىتح اهقنع رسك مرحي : ةلبانحلا نم يضاقلا
ثلث لكأي نأ ةيحض األ عيزوت يف بحتسيو .أ.ـه دربت نأ لبق
بهذن نحن : دمحأ ,قلااإلمام اهثلثب قدصتيو اهثلث يدهيو هتيحضأ
قدصتيو ثلثلا دارأ نم معطيو ثلثلا وه لكأي هللا: دبع ثيدح ىلإ
عيزوتلا يف ةحلصملا يحضملا ىعار ولو .أ.ـه ثلثلا ب نيكاسملا ىلع

. ملعأ .وهللا سأب فال ميسقتلا و

عوض ةباجإ
: ةيعرشلا ةنجللا

يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا
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؟ بجاوحلا ريقشت مكح ام

لا:552 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

28 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

بجاوحلا ريقشت مكح ..ام هتاكربو هللا همحرو مكيلع الم سلا
. اريخ هللا مكازجو ..؟ فح وأ صق نودب ةأرملل

هنجلا حير : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

: نيعون هل بجاوحلا ريقشت

األلو: عونلا -

نوكي ام ًابلا يلص،غو األ هنول ريغ نولب ، بجاحلا رعش عيمج غبص
وهو عنملا ىلع ليلد دجوي ،ذإال هزاوج رهظ واأل رعشلا نولل ًاقفاوم

. رعشلا غبص مكحل ذخآ

: يناثلا عونلا -

بجاحلا رهظي ثيحب ،( لفس واأل ىلع (األ بجاحلا يفرط غبص
ببسب ، رهاظ ريغ حبصأ ، يولعلا ،و يلفسلا فرطلا ؛ألن اقيقر اقيقد

نول هبشي نولب بجاحلا لماك غبص ،وأ دلجلا نول هبشي نولب غبصلا
. اقيقد اقيقر ابجاح ملقلا ب هيلع مسري ،مث دلجلا

: نيلوق ىلع ءاملعلا هيف فلتخا ريقشتلا نم عونلا اذهو

هيف وألن صمنلا هلب اقاحلإ هتمرح ىلإ مهنم ةفئاط تبهذف -
. ايحص اررضو تارفاكلا ب اهبشت
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هذهب ريقشتلا زاوج ىلإ - نيميثع نبا مهنم - ىرخأ ةفئاط تبهذو -
لمجت زاوج وه لص األ نأو ةيلص األ ةءاربلا ىلإ ادانتسا ، ةروصلا

. هميرحتب صنلا ءاج إالام ةأرملا

ريقشتلا نيب قرفلل كلذو زاوجلا ب لوقلا وه - ملعأ -وهللا حجارلا و
، صنلا يف ءاج ام ىلع رصتقي هنأ صمنلا يف حجارلا نأو صمنلا و
امأف ): ةمادق نبا هللا،قلا همحر دمحأ كالماإلمام رهاظ وهو

فوتنملا : ةصمنتملا ,و هجولا نم رعشلا فتنت يتلا يهف : ةصمانلا
;ألن سأب فال رعشلا قلح نإو . ربخلل زوجي ,فال اهرمأب اهرعش

رصتقا اذهلو ( دمحأ اذه ىلع صن . فتنلا يف درو امنإ ربخلا
خ فحلا وأ صقلا ةمرحب اولوقي ملو لاتنف ىلع صمنلا يف ةلبانحلا

ةضوقنم ءاملعلا اهركذي يتلا للعلا رئاسو ، ةيكلا وملا ةيعفاشلل الاف
قلخ رييغت وه ةلعلا نأ قيلا نأ حصي فال اهيف حدقي امم ملست ال
ةناعلا و اإلطب رعش ةلا زإو لحكلا و ءانحلا ألن نسحلل ابلط هللا
رييغت هيف هلك هجولا ىلع تبانلا رعشلا ةلا زإو اههجو ةأرملا ريفصتو

... عامج باإل زئاج هنكلو نسحلل ابلط هللا قلخ امل

ةشئاع يأ - اهتلأسو : قلا يعيبسلا قاحسإ يبأ نع األرث يفو
يطيمأ ؟قتلا اهنيبج فحت ةأرملا نع يتأرما - اهنع هللا يضر

مهنم دانس اذهاإل ءاملعلا ضعب دوج دقو " تعطتسا ام األىذ كنع
. ملعأ ...وهللا زاوجلا وه حجارلا هللا.ف همحر يداهلا دبع نبا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا
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/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة عساتلا ةعومجملا

هعسات لا ةعومجملا سرهف

يفثالث..)؟ (اإلبسلا ثيدح لوح لا ؤس 
عماألمم لماعتت يتلا تايعمجلل ميتيلا ةلا فك عفد 

مر حملا عم رفسلا ،و تاقلا لكآ فلخ الة صلا مكحو ، ةدحتملا
؟

ميقملا اهجوز ىلع ةطرشلا لدت نأ ةجوزلل زوجي له 
؟ هوعجريل رافكلا يفبالد ازيف ريغب

ىنث اإل يرفعجلا بهذملل بستنت ةأرما نم جاوزلا مكح 
؟ يرشع

نم اولكأي نأ نيدهاجملا نم نيدراطملل زوجي له 
؟ اهباحصأ نذإ ريغب نيتاسبلا

الت ماعتلا يف ةحبارملا ب ىمسي ام ةلماعم نع لا ؤس 
؟ ةيفرصملا

؟ راغصلا اهلا فطأ مامأ ةأرملا سابل دودح ام 
؟ ءاتشلا يف تاولصلا نيب عمجلا مكح 

؟ ىلكلا عيب زاوج لوح لا ؤس 
؟ ضفاورلا حئابذ لكأ زوجي له 

باإل اوتوص نيذلا اإلساليم بزحلا ييناملر ب مكح ام 
؟ باهر اإل ةحفاكم نوناق ىلع عامج

؟ ديعلا يف ةئنهتلا دنع ةقناعملا مكح 
؟ ديشان األ ىلإ عامتس اال مكح 

هللا؟ يف بحلا ىنعم 
؟ ايبيل يف ىحض األ ديع تيقوت صوصخب ىوتف 

؟ ةقيقعلا و ةيحض لأل ةحيبذ عمج زوجي له 
؟ ديعلا يف ءاسنلا ب ةقلعتملا ماكح األ ضعب نع لا ؤس 

؟ الةف خلا 
؟ ةاشلا ةيحضأ يف صخش نم رثكأ كارتشا زوجي له 

؟ ةكرحتملا موسرلا ةدهاشم مكح 
؟ رئازجلا يف لا تقلا مكح ام 

؟ ةيحض األ ماكحأ ضعبب ةقلعتم ةلئسأ 
؟ بجاوحلا ريقشت مكح ام 


